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DECRETO MUNICIPAL N° 26, de 30 de abril de 2020.
EMENTA: Disciplina medidas temporarias para enfrentamento da

emergencia em sai]de publica decorrente do Novo Coronavi'rus
(COVID-19), e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNIcipIO DE SANTA CRUZ, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso
de suas atribuie6es [egais, e;

CONSIDERANDO que o nosso pal's se encontra atravessando por forte crise decorrente do
Novo Coronavi'rus (COVID-19);

CONSIDERANDO que conforme reconhecido pelo Minist6rio da Sai]de, seja atraves da
Portaria N.° 188, de 03/02/2020, que declarou emergencia em Sadde Pi]blica de
importancia nacional em decorrencia da infecgao humana pelo Novo Coronavi'rus (2019ncov), seja por meio da Portaria N.a 454, de 20/03/2020, que declarou, em todo o territ6rio
nacional, o estado de transmissao comunitaria do coronavfrus (COVID-19), essa doen?a

tern se alastrado com grande potencialidade perante a populagao de todas as cidades
brasileiras, dada a facilidade de sua transmissao, tendo como principal medida de
preveneao a pratica do isolamento social, conforme orientado pelo pr6prio Minist6rio da
Sai]de, atraves da Portaria N.0 356, de 11/03/2020;

CONSIDERANDO que pelo fato de nos encontramos em estagio de infeceao comunitaria,
conforme reconhecido pelo Minist6rio da Sal]de, atrav6s de sua Portaria N.a 454, de
20/03/2020, este ente municipal tern adotado medidas restritivas para garantir o isolamento

social e assim conter a propagaeao da doenga, de modo que a rede de sal]de pilblica nao
entre em colapso, a exemplo do que inserido nos Decretos Municipais N.°s.10,11,12,
13,14,16,18 e 23/2020;

CONSIDERANDO que em prol do isolamento social, este ente municipal declarou estado

de emergencia, por fonga do Decreto Municipal N.0 10/2020, tendo determinado o
fechamento do comercio e das industrias, o fechamento de bares e restaurantes, a
proibigao de missas e cultos, o fechamento de academias, o fechamento das escolas da
reds ptlblica e privada de ensino, tudo para que fosse reduzido ao maximo a circulaeao de

pessoas para evitar a propagaeao do virus, assim como tern feito em inumeros paises e
cidades que tambem estao sofrendo dessa pandemia;
CONSIDERANDO o teor das recomendag6es emanadas por parte do Ministerio da Saode e
da pr6pria Secretaria Municipal de Sailde - OMS, nas quais externam a necessidade de

prorrogar as medidas restritivas, pois que entende que somente atrav6s do isolamento
social e que conseguiremos vencer a pandemia;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Pemambuco, atraves de variados Decretos
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determinou jnllmeras medidas de prevengao no combate ao Novo Coronavl'rus (COVID19).;

CONSIDERANDO os servigos essenciais que foram reconhecidos pelo Governo Federal,
atraves do Decreto Presidencial N.° 10.282/2020, e que par essa razao se encontram
legitimados a funcionar durante o perrodo de crise em saade pi]blica, a exemplo daqueles
tamb6m expedidos pelo govemo Estadual, atrav6s do Decreto Estadual N.a 48.834/2020;
CONSIDERANDO que o Poder Judiciario suspendeu a eficacia do lnciso XXXIX, do § 10,

do Artigo 3°, do Decreto Presidencial N° 10.282/2020, que assinalava os servi?os religiosos

de qualquer natureza como servieo essencial, determinando que missas e cultos passem a
nao funcionar no peri'odo de crise em satlde pl]blica;
CONSIDERANDO o teor da Recomendaeao N.a 16/2020, expedida pelo Procurador Geral
de Justica de Pernambuco, onde recomenda a nao abertura do com6rcio ou que efetive

qualquer ato que contrarie as medidas de quarentena ja impostas pelo Estado de
Pernambuco;
CONSIDERAND0 que o combate ao Novo Coronavrrus (COVID-19) representa aeao que
apenas sera convertida em eficiencia a partir da colaboraeao e da solidariedade de todos;

CONSIDERANDO que em Santa Cruz, ate a presente data, nao foi registrado nenhum caso
suspeito e sequer nenhum caso de infeccao confirmado pelo CONVD-19;
CONSIDERANDO que a pandemia que pela qual passa o mundo, ainda nao esta em
decli'nio, e assim 6 prudente que haja continuidade de algumas medidas ja tomadas
anteriormente, para o bern da sadde pLlbljca de toda a populagao do municl'pio;
CONSIDERANDO que a organizagao Mundial de

Sallde- OMS, recentemente tern
recomendado o uso comunitario das mascaras, como medida preventiva, que tern por
finalidade diminuir o risco de contaminagao, e tambem assim vein procedendo o Ministerio

da Sal]de e o Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Decreto N.a 48.969/2020;

CoNSIDERANDO que em face de beneficios criados pelo governo federal destinados a

populaeao carente, os respectivos pagamentos, vein causando aglomeragao nos bancos e
em lotericas autorizadas a realizar os respectivos os mesmos, alem de filas que nao estao
obedecendo as recomendag6es de distanciamento entre os usuarios de tais
estabelecimentos que realizam tais tipos de pagamentos;
DECRETA:

Art. 1°. Ficam prorrogadas todas as medidas contidas mos Decretos
Municipais N.° 10,11,12,13,14,16 e 18/2020, pelo prazo de mais 15 (quinze) dias,
podendo ser prorrogado por igual peri'odo, com o objetivo de com isso permitir a
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Art. 20. Em face da prorrogaeao dos efeitos dos Decretos Municipais N.°s.
10,11,12,13,14] 16 e 18/2020, ficam jmpostas as seguintes medidas:

I - Permanecem suspensos todos os eventos pdblicos e particulares, sejam
eles de carater cultural, religioso ou comemorativo, cuja previsao de aglomeracao seja
superior a 10 (dez) pessoas;
11 -Os eventos, sejam eles ptlblicos ou particulares, devefao ser fiscalizados
pela Vigi]ancia Sanitaria, e esta podefa utilizar de poder de poli'cia para determinar
cancelamento caso haja descumprimento do quanto determinado no lnciso I, deste Artigo;

Ill - Manutengao da suspensao de aulas na rede municipal de ensino ate o
dia 31/05/2020, com recomendagao para igual suspensao na rede particular de ensino, bern
como faculdades em funcionamento no ambito do territ6rio do municipio, oportunidade em

que, expirado tal Iapso de tempo, sera o mesmo reanalisado;
lv - Os Secretarios Municipais continuam autorizados a adotar medidas
necessarias junto as suas respectivas equipes de modo a garantir os servigos ptlblicos,
resguardando os servidores e contribuig6es/ptlblico em geral;

V - Fica mantida a permissao de funcionamento de bares e restaurantes,
apenas para fins de entrega em domici'lio;

Vl - Fica mantida a recomendaeao quanto a proibigao de realizaeao de
missas e cultos, no intuito de que seja evitada aglomeragao de pessoas;
VII - Ficam autorizados os funcionamentos das lojas de material de
construgao e prevengao de incendio para aquisigao de produtos necessarios a execueao de
servic;os urgentes, por meio de entrega em domicl'lio e/ou como ponto de coleta, conforme
autorizado pelo Decreto Estadual N.0 48.857 de 25/03/2020.

VIll -e recomendado o uso de mascaras, mesmo que artesanais, por toda a
Populacao do Municl'pio, em especial por parte de quem necessite sair de casa e circular
pelas vias ptlblicas para exercer atividades permitidas ou para adquirir produtos ou servieos
essenciais, inclusive quando se utilizem de transporte ptlblico.
IX - a partir de 04 de Maio de 2020, os 6rgaos pdblicos municipais que
estejam em funcionamento, bern como os estabelecimentos privados, que tenham
autorizagao para funcionamento de forma presencial, ficam obrigados a exigir o uso de
mascaras, mesmo que artesanais, pelos seus funcionarios, servidores, empregados e
colaboradores, enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pl]blica decretada pelo
munici'pjo, tendo o clever de fornece-las sem Onus.
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presencial, deverao obrigatoriamente, disponibilizar para funcionarios, servidores,
empregados, colaboradores e clientes, pia com agua e sabao e/ou, alcool gel 70° na
entrada do estabelecimento;
XI -A Vigilancia Sanitaria do Municipio devefa orientar os proprietarios dos
estabelecimentos de que tratam os incisos anteriores, no sentido de que procurem evitar e
tamb6m limitar o atendimento de clientes, evitando aglomerag6es de qualquer natureza,

alem de divulgar de forma mais abrangente possivel, informag6es sobre as regras de
acesso, higiene, distancia pessoal e cuidados de prevengao, bern como hofaricts de
funcionamento, podendo utilizar-se de carros de som, avisos de radio, site oficial da
prefeitura, blogs da regiao e outros canais informativos, como cartazes
estabelecimentos afixados em locais de facil visibilidade da populagao em geral;

nos

XIl - Recomendar as agencias bancarias e lot6ricas, bern como
estabelecimentos autorizados a funcionar, que aumentem quadro de pessoal, para
organizar filas com distanciamento recomentado, o que devefa ser fiscalizado pela
Vigilancia Sanitaria diariamente, e que tamb6m, alterem o hofario de atendimento ao

ptiblico, alterando-o, sempre que a quantidade de pessoas a serem atendidas seja superior
a media diaria normal e que fagam pinturas de faixas no chao, regulando os
distanciamentos, assegurando distancia mi'nima de urn metro e meio entre os usuarios.
XllI - recomendar tambem aos estabelecimentos de que tratam os incisos
anterjores que caso necessario distribuam senhas entre os clientes, tao logo a fjla se forme,
para que o atendimento possa ser efetuado de forma ordeira, de modo inclusive.
preferencialmente sejam os idosos atendidos.
Art. 3°. A desobediencia das medidas relacionadas no Artigo 2° deste
Decreto Municipal, importafa na adogao do poder de poli'cia do qual 6 detentor a
Administragao Pi]blica Municipal;

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publjcagao, revogandose todas as disposic6es em contfario, devendo ser providenciado pela vigilancia sanitaria,

que seja entregue c6pja deste a todos os estabelecimentos que estejam autorjzados a
funcionar.
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